ЗАПОВЕД
№503
Габрово, 19.03.2020 год.
На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗМСМА, и въведеното с
Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение върху цялата
територия на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г., във
връзка със Заповеди № РД-01-124/13.03.2020г. и № РД-01-130/17.03.2020 г. на министъра
на здравеопазването и необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване на
разпространението на COVID-19
НАРЕЖДАМ:
1. За периода от 9 до 29 март 2020 г. да не се начисляват постоянните такси за
посещение на детски градини и ясли поради преустановяване на посещенията. Директорите
на детските градини и ясли да предприемат необходимите мерки за уреждане на трудовоправните отношения с персонала, в съответствие с КТ и Колективния трудов договор.
2. Да не се допускат граждани до спортните бази на територията на община Габрово,
както и до детски площадки, в това число дворни пространства на детски градини, ясли и
училища.
3. Временно преустановявам услугата детска млечна кухня.
3.1. Дирекция ОСД да създаде организация за предоставянето на подкрепа на
самотни и трудноподвижни възрастни хора, които имат нужда от закупуване на хранителни
продукти от първа необходимост и медикаменти, включително и такива, изписани с
рецепта, както и за приготвяне и разнос на храна (кризисна кухня), като за целта се
реорганизират ресурсите на услугата детска млечна кухня и ангажират други ресурси и
активи на Община Габрово.
4. Да се създаде организация на обществения градски транспорт, като се редуцира
изпълняваното разписание и се спазват предписанията на контролните органи относно реда
и начина за осъществяване на дезинфекция на подвижния състав.
5. Да се преустанови търговията чрез вендинг машини на открито, както и
разполагането на маси и столове за сервиране пред заведения за хранене и развлечения.
5.1 Заплатените такси за периода на въведената забрана ще бъдат приспаднати от
дължимите такси за ползване на терена на открито след отпадане на забраната.
6. Контролните органи да осъществяват контрол за нарушаване забраната за
предлагането в търговски и производствени обекти на непакетирани, прясно приготвени и
готови за консумация храни от топли и студени витрини, тестени и месни изделия,
сандвичи, пици и закуски.
7. Кметовете на кметства и кметските наместници да информират РЗИ – Габрово и
мен, за лица на територията на обслужваните от тях населени места, които подлежат на
задължителна 14-дневна карантина и да осъществяват контрол по изпълнението на
разпоредените от компетентните органи мерки, съгласно Заповедта на министъра на
здравеопазването.
7.1. Ежедневно всички кметове на кметства и кметски наместници да информират
секретаря на Община Габрово, ръководителя на ОИ и мен, за осъществявания от тях
контрол върху лицата, поставени под задължителна 14-дневна карантина, както и за
новопристигнали лица, за които нямат информация и данни.

8. Да се засили контролът по спазване изискванията на чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Закона
за закрила на детето, а именно да не се допускат без придружител на обществени места,
след 20:00 ч., деца, ненавършили 14-годишна възраст, и съответно след 22:00 ч. - деца,
навършили 14 години, но ненавършили 18-годишна възраст.
9. Общинско предприятие „Благоустрояване“, Общинско предприятие „Паркиране и
репатриране“, съвместно с Общински спортни имоти да извършва дезинфекция на
обществените открити и закрити площи, спазвайки препоръките на компетентните органи и
производителите на съответните дезинфекционни препарати.
Въведените с настоящата заповед задължения и ограничения важат за срока на
въведеното извънредно положение, освен ако не е посочено друго.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички граждани на
територията на община Габрово.
Настоящата заповед да се връчи на директора на ОД на МВР – Габрово, на
ръководителите на Общински инспекторат и Общински спортни имоти, на всички
директори на детски градини и ясли, на управителя на Общински пътнически
транспорт – Габрово ЕООД за изпълнение и контрол.
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